GAZETKA SOSW NR 4 W ŁODZI

20 marca wybraliśmy się na wycieczkę na Dworzec Łódź Widzew, by zwiedzić hale i pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na początku dowiedzieliśmy się jak naprawia się i myje pociągi. Zwiedziliśmy różne ciekawe miejsca i poznaliśmy prace maszynistów. Jechaliśmy nawet tym pociągiem i zobaczyliśmy jak się nim steruje. Ta wycieczka była bardzo
interesująca.
Filip Sokoła grupa VI
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„TAJEMNICZE PUDEŁKO”
Była raz nastoletnia dziewczyna, która się przeprowadziła z mamą. Któregoś dnia bohaterka poszła na strych
i znalazła tam „Tajemnicze Pudełko’’. Pudełko było całe czarne z czerwoną wstążką i zaciekawiło kobietę. Gdy otworzyła była mile zaskoczona, bo tam były cudowne buty. Po krótkim namyśle, bohaterka założyła je i nagle poczuła się
senna. Położyła się na starym materacu. Śniło jej się, że była sama w lesie. Przerażona biegła przed siebie. Nagle
zauważyła watahę wilków. Nastolatka nie mogła z przerażenia ruszyć się, była kilka centymetrów od zwierząt, gdy
nagle małe wilki podbiegły do niej i przytuliły się. Po kilku minutach spędzonych z wilkami uznała, że nie są niebezpieczne dla niej. Z niewiadomych przyczyn zawiał wiatr a dziewczyna zrozumiała co mówił. Mówił, żeby poszła do
lasu z młodym wilczkiem. I tak zrobiła. Podczas drogi bohaterka chciała pogłaskać małego wilka ale zamiast pozwolić
na pogłaskanie, wilk odgryzł jej rękę. Wtedy dziewczyna szybko się obudziła. Była cała mokra od potu. Szybko wyrzuciła magiczne pudełko wraz z butami. Poszła na dół do kuchni, żeby coś zjeść, a później poszła do łazienki, żeby
się umyć. Podczas całego wydarzenia nie zauważyła, że ma głębokie zadrapanie na ręce. Jak już położyła się spać,
wtedy to zadrapanie zaczęło krwawić. Gdy był ranek okazało się, że nastolatka zmarła.

Eryka Klaus kl. VI
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Agata Gorzałkowska, Magdalena Gorzałkowska,
Agnieszka Student oraz Julia Zbytniewska
KRZYWIK

Pjm: Ja wyjechać było wujek.
Pl: Ja wyjechałem do wujka.

Pjm: Co robisz świeta wielkanoc?
Pl: Co robiłeś w święta wielkanocne?

Pjm: Aha, gdzie?
Pl: Gdzie?

Pjm: Super ja dom zostać.
Pl: Super, a ja w domu zostałam.

Pjm: Wujek mieszka Szkocja.
Pl: Wujek mieszka w Szkocji.

Pjm: Brat razem jajko malować.
Pl: Razem z bratem malowałem pisanki.
.

Pjm: Tak, dziadek cały
mokry zły.
Pl: Tak, był. Dziadek był cały
mokry i zły.

Pjm: Wow polewać woda było?
Pl: Wow, a smigus-dyngus był?

Wystąpili: Julia Lesiak i Krzysztof Kaczmarek z grupy II i IV
KRZYWIK

21 marca - w pierwszy dzień wiosny – wszyscy uczniowie postanowili powitać
nową porę roku poza szkołą. Dzieci ze szkoły podstawowej były w kinie Silver Screen
na filmie pt. „Zwierzogród”, a gimnazjaliści w Teatrze Pinokio na przedstawieniu
pt. „Koralina”. A oto wrażenia uczestników kulturalnych wycieczek.
„Zwierzogród” to film o świecie zwierząt. Tam zwierzęta żyją podobnie jak ludzie. Bohaterem jest mały królik, który nie chciał żyć jak cała jego rodzina i całe życie
poświęcić hodowli marchewek. Królik miał marzenie, aby wyjechać do dużego miasta
i zostać policjantem. Udało mu się to, ale nie dopuszczano go do ważnych i trudnych
zadań. Na początku tylko sprawdzał parkomaty. Dopiero gdy zaprzyjaźnił się z lisem –
oszustem i razem rozwiązali trudną zagadkę kryminalną, został nagrodzony i stał się
policjantem do zadań specjalnych. Film jest o tym, że warto mieć marzenia i starać się
je spełniać. To był bardzo śmieszny i ciekawy film.
Wrażenia uczniów kl. Ia
spisała p. Izabela Arkuszyńska
„Koralina” to bajka dla dzieci, które lubią horrory i lubią się bać. Ten film można
porównać do „Opowieści z Narnii”, bo tam też dziewczynka wchodziła do szafy. Koralina wchodziła do innego świata przez tajemnicze drzwi. Spotkała tam gadającego kota.
W Narnii też zwierzęta rozmawiały. Duchy, które miały guziki zamiast oczu, chciały
żeby je uwolnić. Koralina szukała pereł, żeby wydostać się i uwolnić duchy. A jak się
wydostała to zaatakowała ją zła istota i wrzuciła do studni. Na tym przedstawieniu
można się przestraszyć oraz pośmiać.
Michał Włodarczyk
kl. IIa gimn.

KRZYWIK

Dnia 3 lutego 2016 roku odbył się w naszym Ośrodku bal karnawałowy. Nasza szkoła zaprosiła uczniów
z ul. Siedleckiej. Muzyka była głośna, bawiliśmy się dobrze, rozmawialiśmy z kolegami i koleżankami na różne tematy. Na balu były występy taneczne : „break dance” i „ hip hop” oraz konkursy. Np. pani Aneta wybrała 3 dziewczyny (Julię Lesiak, Julię Zbytniewska i Agata Gorzałkowska), które się schowały i pokazywały tylko swoje ręce.
Chłopcy musieli odgadnąć czyje to są ręce. Po konkursach tańczyliśmy jeszcze długo, a potem poszliśmy na kolację. Później pomagaliśmy porządkować salę gimnastyczną po balu. Zabawa była fajna.
Magda Gorzałkowska grupa VI
Agata Gorzałkowska grupa II

Cały dzień
byliśmy zajęci dopiero wieczorem po
kolacji poszliśmy do
ogrodu spalić Marzannę. Wszystkie
dzieci krzyczały, że
zima zła, brzydka
i żeby szybko była
wiosna. Spaliliśmy
Marzannę w ognisku. Przyszła wiosna. Wiosną była
Marlena
ubrana
w kolorowe kwiatki.

Agata
Gorzałkowska,
Julia
Lesiak
grupa II
KRZYWIK

KRZYWIK

Zapraszam
wszystkich
uczniów
do udziału w konkursie na Uważnego Czytelnika.
Na tablicy biblioteki szkolnej w korytarzu
na I piętrze znajdziecie krótkie, ilustrowane opowiadania. Trzeba je uważnie przeczytać, przyjść
do biblioteki, wylosować pytanie i udzielić poprawnej odpowiedzi. Uczniowie, którzy zdobędą
najwięcej punktów dostaną nagrody.
Jako pierwszy tytuł Uważnego Czytelnika „Legendy o smoku wawelskim” zdobył Maciek
Więczkowski z klasy VI. Uważną Czytelniczką
opowiadania „Jabłko” została Julita Łata z kl. IV,
która zdobyła najwięcej punktów
Małgorzata Małolepsza
organizator konkursu

4 marca 2016r. byliśmy w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 przy ul. Zawiszy Czarnego. Braliśmy udział
w II Przeglądzie Małych Form Scenicznych i Estradowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MARZENKI 2016.
Przedstawiliśmy „Taniec laleczek” , przygotowany przez panie Izabelę Arkuszyńską i Małgorzatę Małolepszą oraz
układ taneczny do muzyki z baletu „Dziadek do orzechów”, przygotowany na zajęciach z logorytmiki przez panią Katarzynę Rudnicką-Sereczyńską. Otrzymaliśmy ogromne brawa i wiele pochwał od organizatorów i widzów.

Zespół Pantomimy
KRZYWIK

Żołnierze w drodze z Pahlevi spotkali perskiego chłopca, który niósł worek. Wymienili kilka
puszek z jedzeniem na worek z misiem w środku.
Żołnierze opiekowali się niedźwiadkiem, któremu
dali na imię Wojtek. Karmili go skondensowanym
mlekiem z butelki po wódce i skręconego ze
szmat smoczka. Ulubioną zabawą Wojtka były
zapasy z żołnierzami. Żołnierze trenowali Wojtka,
a on jak był duży pomagał dźwigać żołnierzom
ciężkie rzeczy. Wojtek razem z wojskiem płynął
z Iraku przez Syrię, Palestynę, Egipt, aż do Włoch.
Tam walczył na wojnie. Po wojnie żołnierze zostawili misia w ZOO w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. Opiekowali się nim tam dobrze. Wojtek zmarł
2 grudnia 1963r. w wieku 22 lat.
Daniel Dejniak kl. V

Wojtek miał 3 miesiące, gdy zaopiekowali
się nim polscy żołnierze. Jak urósł był odważny
i pomagał na wojnie. Był bardzo silnym niedźwiedziem i nosił bardzo ciężkie skrzynki z nabojami.
Po wojnie musiał zostać w ZOO w Edynburgu. Żołnierzom było smutno, że musieli go tam zostawić.
Odwiedzali go często i bawili się z nim. Był już starym niedźwiedziem, gdy umarł. Powstało dużo pomników niedźwiedzia Wojtka w Polsce i w Anglii.
Bardzo ciekawa jest historia niedźwiedzia Wojtka.
Izabela Wańkowska kl. V

O niedźwiedziu Wojtku powstało kilka książek.
W szkolnej bibliotece możesz wypożyczyć książkę Łukasza
Wierzbickiego pod tytułem „Dziadek i niedźwiadek”.

Grupa uczniów z naszej szkoły bierze
udział w projekcie zorganizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zatytułowanym „Wojenne
przygody niedźwiedzia Wojtka”. Byliśmy na spotkaniu z autorem książki „Dziadek i niedźwiadek”.
Pan Łukasz Wierzbicki opowiadał o tym, jak
wpadł na pomysł napisania książki o dzielnym
misiu, o spotkaniu z dawnym opiekunem Wojtka,
pokazywał filmy i zdjęcia.
KRZYWIK

W marcu poszliśmy na wycieczkę do Zakładu Obuwniczego „Gabut” w Łodzi. Właściciel oraz pracownicy firmy opowiadali nam o swojej pracy. Zadawaliśmy dużo pytań. Dowiedzieliśmy się, że praca obuwnika jest bardzo
ciekawa. Zobaczyliśmy jak powstają różne buty. W czasie wizyty nakręciliśmy film do konkursu pt :”Jakie znasz zawody?” zorganizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. A oto fotosy z naszego filmu.
Magdalena Gorzałkowska
grupa VI

Potem wycina elementy cholewki
buta..

Na początku obuwnik wybiera
materiał na buty.
Obuwnik zszywa elementy cholewki buta.

Ten proces to ćwiekowanie.

Następnie obuwnik łączy cholewkę
z podeszwą.

Ostatni etap to polerowanie
i pakowanie butów.

Magdalena Gorzałkowska
zajęła II miejsce
w konkursie regionalnym
pt:”Jakie znasz zawody?”
Gratulujemy!!
KRZYWIK

„Pałacowa menażeria” to tytuł wycieczki, na której były dzieci
z klas Ia i III w Muzeum - Pałac
Herbsta. Menażeria to zwierzęta.
Czy zwierzęta można spotkać
w muzeum? Okazało się, że tak.
Zadaniem uczniów było odszukanie
wizerunków zwierząt w kolejnych
pałacowych salach. Zwierzęta były
na obrazach, naczyniach, dywanach, kominkach, meblach. Dzieci
odszukały bardzo dużo pałacowych
zwierząt. Najwięcej było ich w pokoju myśliwskim np.: jelenie, zające,
dziki i psy.
Izabela Arkuszyńska
i uczniowie kl. Ia

8 lutego 2016r. uczniowie klas IV SP, Iag, Ibg oraz IIIbg razem ze swoimi wychowawcami udali się na lodowisko przy ul. Popiełuszki na Retkini. Większość uczniów jeździła na łyżwach, a kilkoro siedziało i oglądało popisy
swoich kolegów. Wśród jeżdżących byli tacy, którzy po raz pierwszy założyli łyżwy na nogi i dzielnie próbowali swoich sił na lodzie. Najlepszym łyżwiarzem był Tomek Pawlak z kl. IIIbg. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że tuż przed
feriami mogli przyjemnie spędzić czas poza murami szkoły. Wszyscy liczą na to, że jeszcze raz tej zimy pójdą na
lodowisko doskonalić swoje łyżwiarskie umiejętności.

uczniowie kl.Ia gimn.
KRZYWIK

W środę 2 marca wyruszyliśmy na Piotrkowską.
Oglądaliśmy ładne kamienice. Byliśmy w Centrum Informacji Turystycznej. Widzieliśmy makietę Łodzi na
której był Nowy Dworzec Fabryczny. Były zdjęcia z filmu
pt: „Bodo” Obejrzeliśmy wystawę, która uczciła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Byliśmy też na
wernisażu wystawy prac studentów Akademii Sztuk
Pięknych. Bardzo nam się podobało.
Iza Wańkowska
Maciej Więczkowski
grupa V

KRZYWIK

W dniu 16 marca 2016r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 5
przy ul. Plantowej odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie
Stołowym. Reprezentantem naszej szkoły był Sylwek Kowalczyk.
Sylwek w finale pokonał zawodnika ze szkoły z Kutna i zajął I miejsce
w zawodach. Okazał się najlepszym tenisistą stołowym wśród
uczniów szkół specjalnych w Województwie Łódzkim. Sylwek dzięki
swojemu zaangażowaniu i ambicji osiągnął ogromny sukces, pokonując wielu świetnych rywali. Gratulujemy.

Joanna Szumilas
nauczyciel wychowania fizycznego

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
CZYTAJ GAZETKĘ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
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Zespół redakcyjny gazetki stanowią dzieci, które
samodzielnie tworzą zamieszczane materiały.
Stałą opiekę nad zespołem redakcyjnym pełnią:
D. Combrzyńska-Nogala, M. Małolepsza,
P. Szostek, A. Biegała –Bednarek, Ł. Lasoń
W tym wydaniu autorom, przy tworzeniu artykułów
pomagali także:
M. Glapińska, M. Pluto- Kowalska, T. Romanowski,
W. Niewiadomska, E. Woźnicka, E. Klita, J. Szumilas
O. Romanowska, A. Paszkowska, I. Arkuszyńska

